


 تاهّمألاو ءابآلاو نيِمّلَعُملا ىلإ

 زّرعي دْؤَسلا اذه .تاياكحلا دْرَس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم كنع ردصي

 اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نؤّريس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو

 نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم ءتدادزا دق سردلا ةعاق يف
 هلام ةّيويح «ءاهيلإ

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق ءلواح تاياكحلا هذه نم كيف
 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ
 ةّيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس

 .قّوشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا
 ةةءارقلا اهيف ديعت ةّرم لك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا أرقإ

 ةلفسأ لآساو ةروضلا نع.ٌثّدحتو «ةفلتخم ةحفض. دنع فقوت

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع ُبّرَدت »

 ةفلتخملا تاّيصخشلا ٌراوُدَأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف وكف »

 .ةياكحلا يف

 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ثَّردت »

 .ةنيزح كتوص ةمغن ّلعجا ءاّئيزح ةياكحلا
 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ممدختسإ ©

 .ةياكحلا



 حا وللا موسع ويم ل

 ييهئاعلو# نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف

 .ةروبشلا ىلع تاعّقوتلا كلت ضعب ُنٌوَدو

 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىري ثيحب باتكلا كسمإ

 ةفلخم اًناومأ ةاةنهعتسم ؛ةةيلسم ةقؤشم 3 ةياكحلا أرقا

 ىلإ دع .لعفت امب عتمتست كّنأ لافطألا ىري نأ ىلع ضرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعّقوت

 ىلع دعاسي روصلا لّمأت نأ فيك لافطألل ْنّيَبو روصلا نع ْثَّدحت

 .ثادحألا مهف

 ةّينعملا ةّيصخشلا ىلإ ْزِشَأ «تلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

 .مّلكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا مث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجار

 .اهل مهمهف ىدم نم قّقحتتل
 لوح لافطألا تاعقوت ىلإ دع «ةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم

 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ُبلطأ

 .هب نوموقي يّنف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةّيليثمت وأ اهنومسري
 اذإ مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اّيفاك اًنقو ْمهِطعأ

 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك
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 .ةّراس هتخأو ماس ّيِبَّصل َدَّصِق ٌةياكجلا ذه يورَت

 امهيبأ َعَم ِناشيِعَي ِنادَّلَولا ِناذه َناك ءِناَّزلا ميدَق يفف

 مثاق ريْغَص خوك يف (امهيبأ ٍةَجْوَر) امهِتَلاخو ٍباطَحلا

 .ٍةَباغ ٍفّرَط ىلَع
 َدْعَب اًمْوَي ارفق ُدادْرَي ّناكو .اًدج اًريقَق ُباَطَحلا ناك

 .ماعّطلا نم يفْكَي ام ءارش ىلَع اًرداق دْعَي ْمَل ىَتَح ِمْوَي

 ام انَدْنِع َسْيل» :ُهَْجْوَر ُهَل ثلاق مالا ٍدَحَأ يفو

 ْنْحَنَو ءْطَقَف ِنْيبْإل يفْكَي انّماعَط .ماعّطلا ّنِم يِفْكَي
 مس سه
 .«ةعبرا

ُ 





 اَدَغ» :ٌلوقت اهّمالَك ٌتَحَباَت َكِلَّدِل 0 7 ا ٌديرُت ثناكو هِنْيَدَلَولا ُبِحُت بطلا َُجْوَر نك ْمَل

 2 ةيقزفو امنا الق لطنل دال اانامجت ليفو ءراجشألا ٍفيثك ةباغلا يف ٍناكم ىلإ نيكولا د

 أ

 ىلإ ادب ابيقلرخرل ,اتنخو درعتو امتاز 8 رزكلا 00
 «!ماعّطلا نم يفْكَي ام انَدْنِعُن سو .ِتْيَيلا قيرط



 اذه ٌلَعْفَأ ْنَل» :ٌلاقو ٍباَطَحلا ِهْجَو ىلَع ُبَضَعلا ادب

 «؟ٍريْرَّشلا ِرْمَألا اذه ُلْثِم ِكِلابي ٌرْطْخَي َفْبَك ادب

 اهُيأ ءاًعوج انّلُك توم ْنَّدإ» :ًةلياق ُةَجْوَّرلا تحاصف

 (!ُيبَعلا

 اًراهَن اّلْيل بَطَحلا اهَجْوَر ٌقياضُت ٌةَجْوَّزلا ِتَّلَظو
 .اهتبغَرل اًريخأ َحَضَر نأ ىلإ



 اعِمَسَق َمْوَنلا ِناَعيطَتْسَي ال ِنْيَعِاَج ةّراسو ماس َناك

 .امهتلاخو امهيبأ ٌتيدَح

 (؟لَمَعلا اذ لوقت هو راسك

 6.كلعَم اقاد نوكأس«ىفاخت الا ةاهوحأ اهل لاق
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 باَطَحلا ٌةَجْوَر ْثَظَقْبَأ يِاّثلا مْويلا حابص يف

 :امُهَل تّلاقو اركاب نْيَدَّلَولا

 «.اًبطَح مَطَقَنِل ةباخلا ىلإ ٌنوبهاذ انف ءاضمْنإ»

 :تَلاقو ٍفيغَر 4 2 أ
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 عوغر
 «.ِءادّعلا ٍدِعْوَم َلْبَق الّكأت الق ٍءادَعْلِل اذه»

 ال اًئيِزَح بألا ناكو .ةباغلا ٍقيرَط يف اًعيمَج اْوَّشَم
 5 د2 لازم وع مول # ويرع
 .ضزألا نع هَّرَصَب عفرَي



 ىلإ مَ ظني نيحلاو نيحلا ني تقوي مس ناك
 :ةثلاخ ُهْتلَأَس ِتاَرَم َةَدِع ٌكِلذ ّلَعَف ْنَأ َدْعَبو .ِتْيبلا و

 «؟ماس اي َكِلَذ ُلَعْفَت مِل»

 ىلَع ةَفِقاولا ِءاضْيَبلا يَّطِي ىلإ ٌرظْنَأ» :ماس َباجَأ
 «.حْلّسلا

 هذه ُيِبَعلا ُدَلَولا اهْيأ» :ٌةلئاق ةثلاخ هب ْتََحَّرَصَق

 ىلع ةسكفتملا .سقشلا :ةكنأ ابنإ طق ثقتك

 «!ِءاضْيَبلا ِةَنَحّدِملا

 ناك .يَطِق ىلإ ُرظَي ِةَيَحلا يف ْنُكَي ْمَل ماس ّنِكل
 هك نم اصح شل حلاو دحلان

 .ِتْيَبلا ٍقيرَط ْنِم اهّئاكم َفرْعَيو اهّطِقْسُيو

 ين مكي واللا ةيؤلو تاللا عا اذكار

 ةفيثك ةجرعَتم ٍقّرُط يف اًليوَط اَنَقَو اوراس .ةباغلا ٍبْلَق
 ول

 .ٍبَعَّتلاب ةّراسو ماس ٌّسَحَأ ىَّتَح ءِراجشلا
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 ْيَدَلَو ْنِم ُباَّطَحلا َبَلَطَف .ةباغلا ٍِطَسَو ىلإ اولَصَو
 :لافو «يلطخلا ضب اعف

 «.امّكُيفَدُت اًران ُلِعْشَأَس»

0 



 ان .انُه احيرّتشا» :َنْيَدَلَوْلِل باطلا ٌةَجْوَر ثلاقو

 ًءاسَم امُكَيَلِإ ُدوُعَتَس .َبَطَحلا َمَطَْتِل ٍنابِهاذ امُكوبَأو
 وم عقر

 (.ِتّيَبلا ىلإ امكذخأتل

 داك رْهظلا َدْنِعو .رالا 2 ةّراسو ماس سل

 ِناَنْظَيو ءِسْأَف َتْوَص ِناَعَمْسَي اناك .ٌرْيَخلا

 نادكزلا لك ذَق ارق ني مل نك مهنه :تيرق
 وقوي

 رهب ِنْضُع وص يف حرا 6 َت «ةَقيقَحلا ٍلاعَمْسَي

 .ةَرَجّشلا عذب مِنْ



 امّدْنِعو مولا امِهْيَلَع َبَلَغ مث ءاًليوُط ٍنادّلَولا ٌرظَتْنإ
 .ُمالّظلا لح دَق ناك اظَْيَتْسا

 (؟ّلَمَعلا ام» :ٍفْرَحِب ةّراس ْتّلاق

 َِمَقلا عولُط ىَتَح ُرِظَْنت» :اهّل ٌلاقو اهوخأ اهّنأْمَط

 (ِتْيبلا ٌقيرَط اهَدْنِع ٌدِجَتَسو

1 



 75 52 - و َ
 يف ٌراسو هتخأ َدَي ماس َكَسْمَأ .ٌرَمقلا ملط اًريخأ

 ناك .ُهءارَو ُهَكَرَت دق ّناك يذلا ىصحلا اَكّبَتَتُم هِقيرَط
 ماو

 ورفألا علف زيبا انك رثقلا مزه يف ميتي سمكا
 هم
 .ةيضفلا



 الَّضَو ِرْجَملا َدْنِعو .لْيَللا لاوَط ٍنادَلَولا ىشَم

 .َّبابلا ِناعَرَقَي اعّرشأف ءامُهَحوك
 :امهب ثحاص امُهْنَأَر امَدْنِعو .بابلا امُهّتلاخ تحتم

 ْنَل امُكَنَأ اننَظ ؟امّتنُك َنْيَأ ءِناَيِقَّملا ِنادّلّولا اهّيأ»

 «ااَدَبَأ ِتْيَبلا ىلإ ادوعت
 اَمَدَن مِن دَمف .هْيَدَلَو ِةَدْوَعِب اًدج اًديعَس ُباَّطَحلا ناك

 .ةباغلا يف امُهاْيإ ِهِكْرَت ىلع اًديدَش

18 
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 0 5 2 كلك بيباطتلا ها نك

 ام َناعْرُسو .ماعّطلا نم ُليَقلا اَلِ نطو ليي ع

 ديا يف نزالؤلا را أ تي .ليلَقلا اذه ُدَقْنمَس

0 



 .اَدَبَأ ِتْيَبلا ىلإ امُهَقيِرَط ادجَي الق «َباغلا َنِم ٍناكَم

 «!اًعوج انّلُك انثُم اَلِإو َكِلذ ُلَعْفإ

 ُةادََو ىقْبَي نأ ُديرُي ناك .ِديِدَش ٍسْأيِب ُباَطَحلا ّسَحَأ

 ةيسقلا ُهَجْوَز َنِكل .ماعّط الب وه ّيِقَب ْوَلو ىَتَُهَعَم

 َحَضْريْنَ «ىرخأ رم يلع ناكو ِتالُشَوَتل م ْعِوَتْسَت ْمَل

55 



34 
 نأ د راع رشف ماسلا ةنجزور ثاطعلا اق ةثب نأ

 ّنِكل .ِةَقب ةَقباَسلا ِةَرَملا يف ّلَعَف امك ءىصحلاب ُهَبوُيج َالْمَي

 .جورُخلا عِطَتْسَي ملف «تابلا ِتَآَمْفَأ لَك تتناك ةئلاخ

 .اًئيزَح ِهِشارِف ىلإ داعو
5 521 5 5 8 0 

 يمّتْيَس .ةّراس اي «يكْت ال» :َةَعاجَّسب هتخأل لاق
 اهنا دل لح ع م 30

 (.نيرتَس 2000

 رك راي انزلم ديبار لك فقشأو .اركاب نيدو
 .ةباغلا ىف ٌءادَغ نوكتل





 .ةباغلا ٍقيرَط يف ٍنادّكولاو ُهئَجْوَرو ُباَطَحلا ىشَم
 هين طِقْسُيو نيحلاو نيحلا َنْيَب ُفّقَوَتَي ماس َناكو

 .ِتْيَبلا ٍقيرَط ْنِم اهئاكم فَي َُلْوَح ُتَيْيوٍْبخ
 «؟ماس اي َكِلَذ لَعْفَت لَعفَت َمِل : ةثلاخ ُهْتَلَأَص

 «.ةَريغَّصلا ِةَمامّيلا ىلإ ٌرُظْنَأ» :ماس باجَأ



 هذه .ىعلا كلوا 11 للا اكل 2 2

 نع ةتكعتملا فشلا سما اإ 52

 «!ِءاضْيَبلا ِةَبَحْدِملا

 تان ُطِقْسُيو قوي قيرطلا ٌلاوَط ٌرمَتْسا ماس ّنِكل
 رولا



 ةباغلا يف ٍناكَم ىلإ َنْيَدَلَولا باَّطَحلا ُةَجْوَر ْتَدَحَأ و
 ارنا :امجل ثلاقو كيو اان ْتَلَعْشَأو .ِهنافِرْعَي ال
 « جل ىلإ ههنا هية .َبَطَحلا َعَطَقَنِل ِنابهاذ امّكوبأو انأ .ِاَنلا 52

 زيخلا ني اهني تنطق ةزابب كفل هرزألا دن
 ىلَع اهّلُك ُهَتَرْسِك َطَقْسَأ ْدَق ناك اهاخأ ّنأل .اهيخأ ىلإ
 ىلإ امُهَدُحأَيل ٌدَحَأ حي ْمَلو ةامغلا لع 2 كلل امِهْيَلَع َبَلَع اًريخأو ءاًليوَط ارظَتناو .ِتْيَبلا ٍقيرَط

55 
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 امَدْنِع .يتخأ اي يفاخت ال» :ماس لاقف «ٌمالّظلا َدَْشإ
 5 ل 5 ا ىلا
 ىلَع اهتْطَقْسَأ يلا ِرْبخلا تاتف ىرَتَس ُرَمَقلا ُمْلْطَ

 «.انتتيَي ىلإ انيدُهَت ُتاتفلا .قيرّطلا

 تاق ايري ْمَل نينلولا نعل لمقلا علط ام ةاعزش

 .اهّلك اهْتلَكأ ْدَق ٌرويطلا ِتناك .رْبْخلا

538 



 :كينبلا َقيرَط ُدحَنَس . يتخأ اي «يِفاخَت ال» :ماس لاق

 .ٌةقئاخ ُةَتْخَأ أ َرَعَش امّلُك اذه ُةَمالَك ُديعُي ٌناكو

 ِلْيَللا َلاوَط ايّشَم كفل َقيرَط ادجي ْمَل امُهَّنِكل

 يف ِنْيَعئاض ِنالاَي ال اناك ْنِكل ءيلاَتلا ِراِهَنلا ٌلاوَّطو
262 

 َتْحَئ ايَمَتْزاف ِديدَّش ٍبَعَتِباَسَحَأ .ةَعس ٍةَعساولا ٍةّباغلا ٍبْلَق

 .امانو قَرَجَش

58 



 اناكو .ّيّشَملا ٍنادّلول َعَبات يلاَثلا مويا ٍحابَص يف

 ْتَسَحَأ ىّتَح ْهَظلا َدْنِع امُهعوج َدَتْشإ .اًدج ِنْيَعِتاج

 .يكبَت ْتَّدَحَأو ءاًعوج ُتوَمَتَس اهَّنأب ةراس

 ٌروُفْضُع ٍراجشَألا ِنْيَب ْنِم لأ ٍةَظْحَّللا كلي يف
 فلير | دباس[ ةيرثت 3ك رهاشكلا لأ : ليمخخ شين

 .ُةاعَِتق .هب ٍقاحّللا ىلإ امُهوعْدَي هّنأكو ءامُهَمامأ

 !ٍريْغَص خوك َمامَأ امُّهَّنَأ اجو ا

 سا ١ 8 ع ١ 5 هال *#. ع
 نم يِنبَم خوكلا !يخأ اي «ٌرظنا» :ةّراس تحاص

 (!ىولخلا نم ٌةَعونُصَم ةكيابشو «كْمكلاو ريْخلا





 .خوكلا َوْحَت ٍنادَلَولا َضَكَر

 ِتْنَأ .رظنَملا اذه لثِم يتايح يف َرَأ ْمَل» :ماس لاق
 دع 1 < 5

 «.رْيخلاِب أدب انأو كْعَكلا يِبّرَج

 ُهادَجَو اَمِ ِنْيَديِعَس «نالكأي ِنادّلّولا َحارام َناعْرُسو
 هر 2
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 ْتلاقو ْثَمَسَتْبا ٌروجلا َّنِكل .ِهِنالُكأَي اناك ام اعّقْوَأ

 «.ىتْيَب الخذأ .دَحَأ امُكَي

 يمك

 ظعييلا
/ 7 



 ّنبكو ايه اًماعط ةَدِئاملا ىلَع َّنَأ ِنادَّلَولا ىَأَر

 ِنْيَريِرَص ةّييزاج ٍةَقْرَع يف احّمّلو ةَهِكافو (َبيلَح)
 ُفْوَكلا امُهْنَع لاز ْدَقَو ءامانو ابِرّشو الّكأف .ِنْيَريْعَص

 .ٍنانْئوْطإلاَو قاسلاب انغأو



 ْمل .ُةئَسَح ٌةكَماعُم امُهُّلِماَحُت ٌروجعلا َّنأ ِنْيدكَوْلِل ادب

 ٌلوجَع ٌةَريرِش ٌةَرجاس ٍةَقيقَحلا يف اهّنأ ِنامَلْعَي انوكُي
 ًةرحاس ثّاك .اهَّحَف يف ْمُهَعِقوُتِل لافطَألا ُفنِطالث

 وق اهَددع ّمَّشلا ٌةّساح ثّداك ْنِكل رَصَبلا َةَفيعَض

 .ٍديعَب ْنِم ٍلافْطَأْلا لوصُوب ع َرْعْشَت ْنَأ اهب ٌعيطَتْسَت اًذج

0 



0 
 يرغتل ِث كغعَكلاو ٍرْبْخلا خوك ةةحاتسلا ِتَعَبَص

 اهل ل أ اة 2 م 6

 اةلكاكر قيلت اعرب يف تب قو .لوعلاب لافطألا

 يف ِنامانُي ِنْيَدلَولا ىلإ ٌروجلا ٌةَرِداَسلا ٍترَظَ

 يي ةكشف جيك و هِنيريعّصلا طولا



 ماس ىلإ ٌةَرِحاَسلا ٍتَعَرْسَأ «يلاَتلا مْويلا حابَص يف

 ىتملا حاص .ِلَقْفُم ِصَمَق يف ُهْنَمَرو ِهِريِرَس ْنِم ُهْنَرَجو

 .ُةَتلاغِتْساو ُهَحابِص َُدَحَأ ْعَمْسَي ْمَل نِكل «ٌتاْعَتْساَو

 اهْنَمَرَو ءاهريرَس ْنِم اًضْيَأ ةّراس ٌةَرِحاَسلا ِتّرَج

 افلا اهنيَ» :ٌةكئاق اههَجَو 2 ْتَحَّرَصو ان

 يف قاب ُهّنإَف هاّيَّذَكُم اًماعط ِكيخأل يخّبْطا ٌةَلوسكلا

 «!هلُكآو َنَمْسَي ىَّتَح ٍصَمَقلا

 اهْنِم ُهبْلْطَت ام َلَعْفَت ْنَأ اهّْيَلَع ناك ْنِكل ٌةاتَقلا ٍتَكَب

 :ةويرشلا# ةجاشلا

 .لَفْقُملا ِصَمَق يف اهةانْنَأ ماس َيِقَب ةَريثَك ٌماَيَأ ْتّرَم

 اًماعّلط َحِبْطَت ْنَأو ّحوكلا فّظتُت ْنَأ ةّراس ىلَع اكو

 .ٌديِدَش ٌبَعَت اهّباصأف «نيكْسِملا ماسي اًريِثك

 اهئ اهلا لكشَيوةزلس ُبَْعْيلك امرين
 .اهيخأ ىلع

>” 





 ءِصَقَقلا ىلإ ُبَمْذَت حابص ٌّلُك يف ٌةَرِحاَسلا ِتناك

 ييركلا اهني ما كرو
 دع 8 نبا نب اكلم يو. دو ا ق8 4 4 ضجه

 ٌَتنِمَس تنك اذإ فرعأ نأ ديرأ .ٌكَعَبصِإ ذَم»



 ةقيعملا ةةحئاشلا اهتمت ٌةَمْظَع ٌدُمَي ماس ناكو
 .ىتقلا ُنَمْسَي ال َففْيَك ُبِرْغَتْستَف .اًعَبْصإ ِرَصَبلا لا

 0 1 9 008 م 5 هيعمل 5 هه
 ةتليج لمعتسُي ماس لظو عبس + ةعبرا ترم

 ْمَل اًريخأ .اليحت لاي ال ُهّنأ ٌةَرِحاَسلا ُبَسْحَتَ 4 د ديِكَّدلا

 :هيرَك بضاغ ٍتْوّصِب ثحاصف ٌرْبّصلا ٌقيطُت دْعَت

 ءماس لُقَأَس َمَْيلا !ةراس اي ءىاملا َّنِم انيق يتاه»
 «.ةخبطأو 2

١ 



 نأ ىلع اهْنَوَبَجَأ ريشا و ند يلا

 :ثّلاقو ِثْبُخَب ةّراس ىلإ ُروجَعلا ٌةَرِحاَسلا ِتَرظَ
 رب وامه 2 هب

 ) .َنْرَفلا ُتْلَعْشَأو هةَيِجَعلا ُتْدَدْعَأ ْدَقَل .رْيُخلابْأَدْبَما

 ثّتاكو .ِنْرُفلا باب ةّيِحان َةَريغَّصلا َةاتَفلا ٍتَّرَج م

 اًرياطت ُرياطَتَت بّهَّللاٌةَئِسْلَ
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 ٌةاتَملا اهّنيأ» :هيركلا اهِتْوَصِب ٌةَرِحاَسلا ٍتحاص

 ْنَأ عيطَتْسَأ انأ ىَتَح ءيرظُنأ .ٌعس ياو ِنرُملا باب كَل

 ٌّلُكِب ةراس اهْنعَفَدَف .اهَسْأَر ْتَّدَمو

 باب ْتَدَقْقآاو ْتَعَرْأ مث . 0 | ٍلِاد ىلإ هوَ

 .ّيِديِدَحلا ِنْرْفلا

 بلق ىف ةرحاشلا ةكرات «ةعرشم :ةراس تَدْعَتب
 نر 4

 هه



 :تححاصو «ماس ٍصَمَق وحن ةراس ٌتْضَك َمَكَر

 - هج 5 3
 ّنِم َكجرخأ ّنآلا !ٍنامَأ ىف نحن !ًةَرِحاَّسلا ِتنام»

 «.ٍصَمَقلا

 ٍبيضَقِ ْتَءاِجَف «ٍِصَمَملا ع ةّراس ٌدِجَت ل

 .َلْفقلا تعطخو يزيدك

 ْنم ُروُفْضُعلا جر ل دوا ميول

 ةئَمضو «ِقْوَشو حرب ِِرْدَص ىلإ ُهتخَأ ٌمَضو .صّقَق

 ٍنارودّياناك امتي .انْيَش ِنافاخَيَنآلا ٍنادّلَولا دعي ْمَل

 اةولثق اقودنص اجو ٍنْيَحِرَف ٍةَرِحاَّسلا ِلِزْنم يف

 لاقو ءاَحَرَق ٍنادَلَولا َرَمَك .ةّميركلا راجخألاو لكلاب

 :ماس

 .ااَدبَأ عوج ْنَلو ميلا َدْعَب اًريقف د يبأ وكي ْنَل»

 ّلُك ْنِم رهاوجملاو َيِلدَللاب امُهبويج نادّلَولا الم ّمُ
 .ٍنْوَلو ٍلْكَش
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 ءاملا ٌروبع َعيطَتْسَت ْنَل» رسولنا ب شل

 .(رْسِج نود

:1 



 «نكل .اًبراق ىرأ الو ءاّرسج"ىرأ ال» :ةّراس ْثّلاق

 .اندِعاسُت ْنَأ اهُلأْسَأَس َءاَضْيََدَطَب كانه ىرأ ءٌرُظْن

 ىلع ةّراس ٌتَلَمَح .َنْيَدَلَولا َدِعاسُم ْنَأ ُهّطَبلا ِتَلبَ

 ّمُث .ءاملا ّنِم ِرَكآلا ٍِفرَّطلا ىلإ اهْتَلَصْوَأو اهِرْهَظ

 .ماس ْتَّلَصْوَأو ثّداع



 ادَجَو ةأجَقو .ٍتْفَولا َضْعَب كِل َدْعَب ٍنادّكَولا ىّنَ
 ٍناضْكْري احارق .هناِرَْي ةباخلا ّنِم ٍناكَم يف امهَْسْنت

 «تابلا امّهوبَأ َحَتَق .امُهَّتيَب الَصَو ىّتَح ٍناضُكْرَيو

 قوش مهي ىلإ َعّرشأو ههّيَْيع ُفُدَصُي مل

 َكِرُث ْنآ دم م ٍةَداعَّسلا َنِم ٌةَظْحَل ْفِرْعَي ْمَلُهّنإف . عرتو



 ُةَتجْوَر نإ ُباَطَحلا لاقف ءامهتلاخ ْنَع ِنادّلَولا َلأَس
 .اّدَبَأ ةوعَت ْنَلَو تِييلا ِتَكَرَت

 ّمُك .ٌةّراس ٌةَأجافُم امهْيَدَل َّنِإ امهيبأل ِنادّلَولا لاق
 امهبويُج ْنِم َةَميرَكلا راجخألاو َيِلَللا ٍناِجِرْخُي اذَحأ

 .ةانْيعُهْنَأَر ام ُباَّطَحلا ٍقَّدَّصُي ْمَل .امهيبأ مامأ اهِنايمْرَيو
 :ّلاق ءِنادَلَولا اهب رم يتلا ٍتارَّماَعُملا َةَّصِ َمِوَس َنيحو هاه هع

 ٍةَجاحب امّثْنَأ املاط مْوَيلا َدْعَب ِنْيَديَحو امُكَكَرْنأ ْنَل»

 ِ (.ّيلإ







 «ةبوبخملا تاياكحلا» ٌةَلِسْلِس

 عدفضلاو ةريمآلا ٠٠ مازقألاو جتا ضايب - ١
 ٌيبهّذلا توكتكلا ١-  ةعبّسلا

 رورغملا ّيِبَّصلا 7 درولا ةرمحو جلّتلا ضايب - ؟
 نميرب وفزاع -11 0

 ةعبّسلا نايدجلاو بنّذلا "4 اليردتس-
 بيرغلا رئاطلا 5 هتطقو يزهر - 1

 0 ةجاجّدلاو لاتحملا بلحتلا - 5
 ريِغّصلا اموت -717 ةريغَّصلا

 روطاربمإلا بوث -8 ةريبكلا ةتفللا - ١
 ةريغّصلا رحبلا سورع -4 ل

 هاما ردا نس
 فيّرلا رآفو ةئيدملا رآق ١- ءاّدحلاو َناريغّصلا نايّتجلا ٠١
 ةَريهُز ال ثالثلا تازنعلا ١١

 ةباغلا قيرط -* ةمزجلا وبأ ٌرملا- ١١
 لبجلا ريسأ "4 ةمئانلا ةريمألا - ١

 ريغَّصلا طاّيخلا -"ه لزنوبار ١5-

 ةوالا فار ٌيبهَّذلا رعّشلا تاذ 6
 جتا ةكلم -"/ " ةثالثلا بابّدلاو

 ةيجعلا ةبلعلا ءارمخلا ةريغّصلا ةجاجّدلا -7

 راثلا رئاط -" ةيلوصافلاو ماس ١-

 درا ةئيدم 4 كرف لا 0
 ناحلألا ريمأ ١- ةّيرحّسلا ردقلا
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 0 كلب


